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 الباب الثالث

 منهجية البحث
 

يناقش هذا الفصل املنهجية املستخدمة يف هذه الدراسة، والذي يتألف من تصميم 

لبحوث، ا  البحوث والقواعد واملوضوعات البحثية، واملوضوعات البحثية، واجلدول الزمين

 .وإجراء البحوث

 البحث نوع .أ

فية من الطرائق الكينوع البحث املستخدم ىف هذا البحث هو البحث الكيفي. 

األحباث اليت تنتج البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 

يف هذه الطريقة ليس هناك عنصر املضاربة البيانات  1والسلوكيات اليت ميكن مالحظتها.

 اخلصائص، وهي: 5أو التخمني. هنج الكيفي لديه 

رة والباحثني  عية من مصادر البيانات مباشالبحث الكيفي اليت أجريت مع اخللفية الطبي .1

 كأداة رئيسية.

يكون وصفيا الذي يصف حالة أو البيانات اليت مت مجعها على شكل كلمات أو  .2

 األجوبة من الشخصيات معينة.

                                                           
1Lexy. J. Moleong. Metodologi  Penelitian Kualitatif.  (Bandung, Remaja Rosda Karya: 

2005), hlm. 4 
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 زيادة االهتمام للعملية وليس نتيجة أو منتج وحدها. .3

 قة االستقرائية.لطريكيفية حبث البيانات وإجراء البحوث النوعية متيل إىل استخدام ا .4

 2.ياملدخل للبحث الكيف .5

م وأمناط مع تأثري شحذ القي البحث الكيفي هو أكثر حساسية وميكن أن تتكيف

املشرتكة اليت واجهتها يف هذا اجملال. وهذا ميكن الباحثني هنج نوعي أعرف هذا املوضوع 

شخصيا وأقرب. قد حيدث هذا بسبب تورط مع هذا املوضوع. وإشراك هذه تكون على 

م تالفور قادرة على استكشاف الوضع، والظروف، واألحداث املتعلقة منوذج تطوير نظام ي

 مباشرة ستوفر مسامهة هامة يف هذه الدراسة.

التايل ال ميكن القيام به البيانات اليت مت مجعها من خالل احملادثات مع موضوع 

 في.. لذا متيل الباحثني الختيار هنج كيباستخدام النهج الكمي أو التحليل اإلحصائي

 دم الباحثاستخ يف هذه الدراسة، ستنادا إىل أنواع القضايا اليت متت مناقشتهاإ

منطا دراسة وصفية. البحث الوصفي هو أسلوب البحوث اليت تسعى إىل تطوير وتفسري 

عملية البحث الوصفي اجليد وفعال هلا نفس النمط األساسي عن  3سب.الكائن املنا

                                                           
2Budi Raharjo. Metodologi Penelitian Kualitaif. (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2005), 

hlm. 4 
3Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. (Yogyakarta: 

Bumi Aksara. 2003), hlm. 157 
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خرى. باإلضافة إىل ذلك، تتطلب هذه الدراسة أيضا عمل دقيق على كل من البحوث األ

 املوضوع أو الكائن قيد الدراسة.مكوناته من أجل وصف 

دراسة وصفية هتدف إىل توفري بيانات عن اإلنسان كما قدر ممكن من الدقة، 

 4. كما لغرض الوصفي لوصف البيانات يف الشرط.أعراض أخري الدولة أو

دراسة من أجل حل املشكلة، وجعل التغيريات اليت تكون مبثابة ويتمحور هذه ال

لتنفيذ التحسينات واإلجراءات الرامية إىل البحث عن إجابات على زيادة اجلهود املبذولة 

 األسئلة املطروحة من النشاطات الصفية يوما بعد يوم.

  تسعيتنتج دراسة حبثية وصفية اليتستنادا إىل فهم أعاله، ميكننا أن نسالبحث إ

يصف أعراض أو الباحثني ظرف منهجي حبيث تصبح الكائنات واضحة، يف هذه احلالة 

علي طالب معهد  عليم مهارة الكتابة )بالتطبيقت استخدام طرائق اإلمالء يف املتعلقة بتطبيق

 جونج.دار احلكمة تولونج أ

 أسلوب البحث .ب

أسلوب هذا البحث هو البحث الوصف الكيفي. فكان الباحث يباين نتائج حبثه 

على أساس البيانات واحلقائق. والبد من إجرائ البحث ظهور اخلصائص ىف ميدان الدراسة 

                                                           
4Arif Furchan. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2005), hlm. 447 
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 تعليم ق اإلمالء ىفالباحث عالجها. ثانيا، مراعة طر مما يلي: أوال، املشكالت الىت يريد 

 حطة ىف عملية التعليم.رابعا، اخلالصة والنتائج البحث.مهارة الكتابة. ثالثا، املال
 

 البياناتموقع بحث  .ج

 ثالبح وضوعم .1

 رياضة العقول قرية باتوأجي ـ ريعني راجا ـ كديرى.أجري هذا البحث يف معهد 

 البحوث زمن .2

اضة ريمعهد  يف الطالب البحث العمل الفصول الدراسية علي ويركز هذا

. وستتخذ الطالب واملوضوعات البحثية ألن 2015-2014، سنة دراسية  العقول

 لديهم قدرة الفقراء يف الكتابة.
 

 حضور الباحث .د

ارها األداة عتببإ نفسهنات اليت أجرها عملية مجع البيالقد حضر الباحث يف 

الرئيسية يف هذه الدراسة. استغرق هذا املكان الدراسة يف بيئة طبيعية، األمر الذي يتطلب 

إىل موضوع مشاهد البحوث أو خمربين، يف  الباحثوجود الباحث يف هذا اجملال، جاء 

 ، يف وقت واحد مجع الوثائق الالزمة. رياضة العقولهذه احلالة ىف معهد 
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. وميكن  نفس الصكالكتاب يف مجع البيانات يف لعمل عليوا البحث الكيفي

وكامريا،  قبة،واملرا من البشر أن تستخدم املبادئ التوجيهية للمقابلة، أيضا صكوك أخري

الة البحوث كأداة. وبالتايل، هناك حاجة إىل وجود حلولكن وظيفة حمدودة عن دعم ا

 الباحث يف جمال البحث الكيفي.

والباحث نفسه أو مبساعدة اآلخرين هو أداة مجع البيانات األولية. البحث الكيفي، 

يانات، بإىل جانب الباحث إىل جانب القيام بدور املخططني واملنفذين، وهواة مجع ال

 سم حملل البيانات مرة واحدة يف اإلبالغ عن نتائج البحوث.والتصرف الباحثون أيضا با

ليب. التصرف الباحثني بصفة مراقب السعملية مجع البيانات من خالل املالحظة، و 

نات لتقاط البياواحلرص على وجادة إل مث للباحث جيب أن تكون جيدة قدر اإلمكان،

 وفقا حلقيقة أن البيانات اليت مت مجعها يف امليدان هو حقا ذات الصلة، وأكد صحتها.

تاب نزالق الكلباحث وكذلك أداة مجع البيانات بإعملية مجع البيانات، ودور ا

وضعت  املقابالت ألولئك الذين يعين رياضة العقولىل احمللية البحيثة ىف معهد إندرك 

املدرسة، أي تغطي قادة املؤسسية، نائب رئيس جملس إدارة املناهج، املعلم الدرس اإلمالء. 

خالل الدراسة امليدانية واضعي كمشارك املراقب الذي دائما جتنب أي شيء يعترب ضارا 

تهاء من نومن املتوقع أن مقدم البالغ اإل ذا املوضوع، وتتداخل مع البيئة التعليمية،هل

 الدراسة مع طالقة كاملة دون تعطيل العملية التعليمية.
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 مصادر البيانات .ه

 5در البيانات اليت مت احلصول عليها.در البيانات يف هذه الدراسة هي مصاامص

لبشرية. ها البشر والبيانات من املصادر غري اتتكون البيانات من نوعني من البيانات ومصدر 

وتألفت مصادر البيانات من البيانات األولية يف شكل كلمات أو الكالم أو السلوك من 

 3ومقابالت. الناس الذين لوحظ

افية ضيانات الداعمة يف شكل غري البشرية يعين أن بيانات إحني أن خصائص الب

كيز علق الرت تتيف هذه الدراسة تشكل الرسائل، قائمة احلضور، أو أشكال سيغال من وثائق 

 أجزاء: الثةالثدر البيانات يف هذه الدراسة إىل ا، صنفت مصأخريوبعبارة  3البحوث. علي

الشخص هو مصادر البيانات اليت متكن أن توفر البيانات يف شكل إجابات لفظية  .1

ر داأو ردا مكتوبا من خالل االستبيانات. املدرجة يف مص من خالل املقابالت

رياضة هد مع يف البيانات هذا هو الرئيسي، عدد قليل من الطالب وبعض املعلمني

 العقول.

                                                           
5Suharsimi Arikunto. Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2006), hlm. 129 
6Ahmad Tanzeh dan Suyitno. Dasar-dasar Penelitian. (Surabaya: Elkaf. 2006), hlm. 131 
7Lexy. J. Moleong. Metodologi  Penelitian Kualitatif.  (Bandung. Remaja Rosda Karya: 

2005), hlm. 107 
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لي معلومات منه حول الوضع در البيانات للحصول عااملكان هو الذي يقضي مص .2

 .نوقشت القضايا تتعلق الذي يستغرق وضع شروط

ة هذه البيانات من خالل وثيق انات يف شكل ورقة. ومت احلصول عليمصادر البي .3

الذي يسجل واحملفوظات أو الصور اليت ميكن أن توفر معلومات بشأن املسائل املتعلقة 

 بالبحث.

ختيار وحتديد عدد من مصادر البيانات ويستند ليس فقط على عدد من املخربين، أ

قل مصدر احتياجات البيانات. حبيث ميكن أن ختتلف حولكن املزيد من الرتكيز على تلبية 

 البيانات وفقا الحتياجات.
 

 إجراءات جمع البيانات .و

ن قبل م مجع البيانات الكيفية هي أساسا مؤقتة ألن يتم حتديد استخدامها طريقة

ونظرة عامة للبيانات اليت مت احلصول عليها. يف كل عملية من تقنيات  سياق املشكالت

 إستخدامحول  يف مجع البياناتت جيب أن تستخدم وفقا لألحباث اليت أجريت. مجع البيانا

 لباحث، استخدم ا كاديرى العقول رياضة باملعهد الكتابة مهارة لرتقية اإلمالء طريقة

 الطريقة التالية:
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 واألنشطة، واألحداث، املقابالت املتعمقة، وهذا البناء هو احلصول عن الناس، .1

واملقصود يف استخدام أسلوب املقابلة للحصول على  8واالعرتاف.واملنظمات، 

 معلومات وجها لوجه يعين التعامل مباشرة مع املخرب.

ىل إهذه احلالة، الباحث هو دور فعال لطرح وإثارة حمادثة جتاه مشكلة معينة 

حصول وذلك لل اجلواب من املشاكل القائمة، ادر البيانات أو خمرب للحصول عليمص

 بيانات البحث. علي

ستنادا إىل وقت احلساب لذلك سوف حتصل على املؤلف إ املقابلة املذكورة،

بيانات مفصلة. الشخص الذي حبثت أحيانا املؤلف ال يذكر وضع املؤلف كباحث 

الذي وضع األلفة، ومن مث مسبوقا دائما علي السؤال  درسالمناذج واملقابالت مع 

كما حتولت   .صىل اخلاإألمور البحيثة بدأ من العام قليال فقليال املؤلف يسأل حبثت ا

 .ىل اخلاصإبدأ من العام  مور البحيثةاملؤلف احلديث إىل األ

ظات لفور تقدمي املالحا ابلة يف أماكن أخرى من الكتاب عليقاملقيام بعد 

ملالحظات ا ستنادا إىل القضايا اجلوهرية أن الكتاب حيفظون سابقا وأيضا منامليدانية إ

 يلة يف وقت املقابلة.قل

                                                           
8Arifin Imron. Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan. 

(Malang: Kalimasahada Press. 1994), hlm. 63 
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طريقة املراقبة هي طريقة أو منهج البحث وتسجيل إجراء منهجي كما السلوك من  .2

مت تنفيذ املراقبة من خالل إجراء  3خالل رؤية أو مراقبة األفراد أو اجملموعات مباشرة.

قامت  10البحوث املالحظات وتسجيل الكائن مت التحقيق بشكل منهجي.

 11املالحظات إىل احلصول على خمرب عن السلوك البشري مثلما حيدث يف الواقع.

يق املباشر التطب وطريق الحظ مع املالحظة املباشرة أو غري املباشرة،ي باحثال

احلكمة  ىف معهد دار اإلمالء املراقبة لزراعة دافعية الطالب واملكونات املرتبطة هبا

غري مباشر من خالل املواد مصدرا إضافيا يف شكل جونج املالحظة بشكل تولونج أ

نائب رئيس  ،املعهدوثائق. املالحظة املباشرة ينطوي على الكاتب للتفاعل مع مدير 

طالب، لذلك سيتم تنظيم البيانات  10معلم اإلمالء، فضال عن  جملس إدارة املناهج،

 املالحظة.

ارة الوثائق تعرف بأهنت إلد سيا،طريقة الوثائق، واليت نوقشت يف القاموس اإلندوني .3

وختزين املعلومات يف جمال املعرفة. ميكنين استخدام هذه الطريقة لتعزيز البيانات اليت 

. يستخدم لطالبيم امت احلصول عليها يف تطبيق طريقة ملعرفة اإلمالء لتحفيز تعل

                                                           
9Ngalim Purnomo. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 2006), hlm. 149 
10Mohyi Machdhoero. Metode Penelitian. (Malang: UMM Press. 1993), hlm. 86 
11Nasution. Metode Research (Penelitian/Ilmiah). (Jakarta: PT. Bumi Aksara.2003), hlm. 

106 
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ثائق و املؤلف كامريا، تسجيل احملادثات وطرحها عند إجراء مقابالت مع نائب رئيس 

 املناهج الدراسية املتعلقة مبشكلة البحث.

 

 إجراءات البحث .ز

 ث عن منهجية وتسجيل املالحظات عليحبث البيانات هي حماولة للبح

املالحظات واملقابالت، لتحسني فهمنا للحاالت دراستها وقدمت هلم كما لنتائج 

ستقرائي نات اإلالبيا حتليل البيانات هلذه الدراسة، استخدم الكتاب لبحث 12اآلخرين.

 عام.لاهي عملية حتليل أن حتيد عن وقائع حمددة مث سحبت التعميم ذات طابع 

قيقي الشكل احل يانات املوجودة من أجل احلصول عليحبث الوصفي لوصف الب

من املستطلعني، مما جيعل من السهل فهم الباحثني أو غريهم الذين يرغبون يف نتائج 

البحوث اليت أجريت. ويتم وصف البيانات عن طريق ترتيب وتصنيف البيانات املوجودة، 

 13وبالتايل تقدمي صورة حقيقية من املستطلعني.

 وهي: يةتبىن وتطوير أمناط التفاعلأما بالنسبة لعملية حتليل البيانات املنجز 

 تقليل البيانات .1

                                                           
12Noeng Muhadjir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, 

Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian 

Agama. (Yogyakarta: Rake Sarasin.1998), hlm. 104 
13Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. (Yogyakarta: 

Bumi Aksara. 2003), hlm. 86 
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تقليل البيانات هي عملية اختيار النشاط، مع الرتكيز على تبسيط ملخص 

وحتويل البيانات اخلام اليت مت احلصول عليها من سجالت مكتوبة يف هذا اجملال. يبدأ 

ع البيانات مجتقليل البيانات يف بداية األنشطة البحثية إىل أن تستمر خالل أنشطة 

 هبا.

كتابة و الباحثني تقدمي ملخص، تتبع هذا املوضوع، إنشاء جمموعات  علي جيب

 منهجية وبعناية لتجنب أخطاء البيانات. كرات. يف هذه احلالة فعل الباحثاملذ 

 عرض البيانات .2

عرض البيانات هي عملية إعداد املعلومات بصورة منهجية من أجل التوصل 

يف شكل  البيانات يف هذه الدراسة ل عليالبحوث. مت احلصو إىل نتيجة حيث نتائج 

ن البحوث، حبيث عرض البيانات عبارة ع والكلمات ذات الصلة الرتكيز علي اجلمل،

جمموعة من املعلومات رتبت بشكل منهجي واليت متنحك إمكانية أن تنتهي. استخدام 

 حضري.الباحثني مرجعية حمددة مسبقا من أجل جتنب سوء الفهم يف الت

 تحقيقال .3

يت تأخذ نتهاء بشكل مستمر، والالبيانات اليت جتري اإل يف وقت أنشطة حبث

فإن اخلطوة التالية هي إجراء  مكان سواء يف امليدان أو بعد االنتهاء من امليدان،
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ت، سواء على نتائج حتليل البياناستدالل. أن تؤدي إىل إبرام هذا بالطبع يعتمد اإل

 14ت امليدانية املراقبة والوثائق.املستمدة من املالحظا
 

 النتائج صحة من قيالتحق .ح

صحة البيانات هي أن التقنية املستخدمة البحوث النوعية متكن تربيرها علميا. أما 

 بالنسبة للخطوات إجراء حبوث على النحو التايل:

 متديد املشاركة .1

د ق موقف الكاتب كأداة رئيسية يف مجع البيانات. على الرغم من أن الكتاب

مجع  صاحب البالغ هي املشاركة يف ولكن يري حصلت على البيانات يف هذا اجملال،

 الكيفي وقتا طويال. لذا يف البحث البيانات غري كافية على الرغم من أهنا تستغرق

أمتكن من  حيت مطلوب للبحث عن بيانات صاحلة، والكتاب تتطلب وقتا إضافيا،

 تتطلب الدراسة. العثور على البيانات من أجل احلقيقة

ساعد حقا املؤلف لتقليل أخطاء البيانات عرب طريقة اإلرشاد تهذه الطريقة 

ل، وبالتايل والتفاصي العقول رياضةوالكتاب مزيدا من الوقت لتغوص عميقا ىف معهد 

 فإن الرأي الشخصي للمؤلف يف شكل من الذاتية يف الدراسة ميكن إعادة تقييمها.

                                                           
14Ibid. hlm. 59 
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ىف ة تصاريح رمسية صادر  كان البالغ احلصول عليو  ل حيت ذلك، عالوة علي

يزال  ختباره، الكتاب باملناسبة الإ، طوال هذه األطروحة مل يتم  العقول رياضةمعهد 

 هناك للتحقق من البيانات وتتصل املصادر ذات الصلة بالدراسة.

 ثابرةامل .2

ذات  ة اليت هي احلالاملالحظات املثابرة تعتزم العثور على خصائص وعناصر يف

الصلة هلذه القضية أو القضايا اليت جتري البحث ومن مث الرتكيز على تلك األشياء 

مث حتليل ذلك بالتفصيل لدرجة أهنا يف املراحل املبكرة من الفحص األول  15بالتفصيل.

 أي مجيع العوامل اليت قد فهمها بالطريقة املعتادة.

 التثليث .3

آخر. صحة  نات والتحقيق شيءاليت تستخدم صحة البيا التثليث هو الطريقة

 13البيانات اليت تستخدم تقنيات فحص ما هو خارج البيانات لفحص األغراض.

التثليث يعين أن أفضل طريقة للقضاء على اخلالفات البناء موجودة يف سياق حقيقة 

 أن الدراسة عند مجع البيانات عن خمتلف األحداث.

 الزمالء مع التحقيق .4

                                                           
15Lexy. J. Moleong. Metodologi  Penelitian Kualitatif.  (Bandung. Remaja Rosda Karya: 

2005), hlm. 329 
16Ibid. hlm. 330 



45 
 

 احلصول النهائية اليت مت تعريض النتائج املؤقتة أو ويتم هذا املنهج من خالل

 عتبارباعتبار هذا اجلهد وميكن أيضا إ 17.عليها يف شكل مناقشات مع زمالئها

الطريقة للتحقق من أوجه التشابه واالختالف بني آراء املؤلف وزمالؤها من خالل 

بيانات يف م الاملناقشة والسؤال واجلواب أن الكتاب املوضوعية القضاء ومتكن تضخي

 .وجهها

 مراحل البحث .ط

 مراحل يف هذا البحث هي:

 عداديةاإلرحلة املقدمة أو امل .1

جبمع الكتب أو النظريات املتعلقة طريقة اإلمالء.  بدأ الباحثتهذه املرحلة 

وف تكون قبل البحثية يف املوقع اليت س د الدراسة البحثية، أجرى الباحثقبل حتدي

اهلدف من البحث. هذه املرحلة هي أيضا عملية إعداد املقرتحات، واحللقات 

مع  عمليست الباحث الدراسية، حىت وافق أخريا من قبل املشرف. يف هذه احلالة،

 نضباط الكامل، اتبع جمموعة الظروف.اإل

 رحلة التنفيذيةامل .2

                                                           
17Ibid. hlm. 332 
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البيانات مرحلة تتعلق الرتكيز على البحوث من مواقع يتم ذلك من خالل مجع 

باشرة الباحثون نفسه مع التوجه م ملالحظة واملقابلة والوثائق. أجريالدراسة طريقة ا

 إىل البحوث املرتمجة وحماولة جلمع البيانات وفقا للمتطلبات.

عامل الوقت، وهذا هو النظر يف املدارس من جدول  تنفيذها، والنظر الباحث

بحث ميكن ، وبالتايل فإن اليةعمال، مثل املدارس الدينية الوقت كان فعاال يف اليوماأل

 املضي قدما كما هو متوقع.

 مرحلة حبث البيانات .3

هذه املرحلة من الكاتب مجع كافة البيانات اليت مت مجعها بصورة منتظمة 

ن وبالتفصيل حبيث يتم فهم البيانات بسهولة وطريقة البحث العلمي، وذلك أل

دا عها متكن إعطاء معىن ومغزى متكن أن تكون مفيالتحليالت والبيانات اليت مت مج

 13يف حل مشاكل البحث.

 تقريرمرحلة ال .4

هذه املرحلة هي املرحلة األخرية من مراحل البحث من قبل الكاتب. ويتم 

ذلك عن طريق جعل هذه املرحلة تقرير مكتوب من نتائج البحوث اليت مت القيام هبا. 

 .ستتم كتابة هذا التقرير يف شكل حبث العلمي

                                                           
18Moh Nazir. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998), hlm. 405 


